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كياض العالكت بين محدداث العسض الىلدي و الىمو الاكتصادي في العساق
للمدة )( 8108 – 1991
ًىوغ كلي اخمذ .وامشان اخمذ خمه
كعم الاكخصاد ,ولُت الاداسة و الاكخصاد ,حاملت العلُماهُت
,

الخالصه
جخمثل العُاظت الىلذًت في طبؽ اللشض و الؼلب كلى الىلىد بالشيل الزي ٌعمذ باسظاء الاظخلشاس ,وان
مهمت البىً اإلاشهضي في مجاٌ الىلىد جخمثل في جىفحر افظل الششوغ لىمى مىخـم لألكخصاد الىػني .حهذف
البدث الى كُاط اللالكت بحن مدذداث اللشض الىلذي و الىمى الاكخصادي في اللشاق .و لخدلُم هزا
الهذف اكخمذ البدث كلى اإلاىهج الخدلُلي – اللُاس ي مً خالٌ اظخخذام همىرج (  )ARDLو رلً باالظدىاد
كلى البُاهاث الشهشٍت و العىىٍت للمذة (  . ) 8112- 1991و جىصل البدث الى اهه و بالشغم مً ان هىالً
كالكت ظببُت وملىىٍت بحن ملـم مدذداث كشض الىلذ و الىمى الاكخصادي اإلاخمثل بـ (الىلذ الاظاط و
الاصذاس الىلذي و اإلاظاكف الىلذي) ,و أن هىان كالكت ملىىٍت كىٍت بحن اللشض الىلذي الىلي ( (TMو
ا لىاجج اإلادلي الاحمالي ( ) GDPلىً هزه اللالكت جخخلف باخخالف هىق كشض الىلذ .وجبحن بأن كشض الىلذ
باإلالنى الاوظم ( )M3له جازحراث أهبر باإلالاسهت مم ول مً ( )M2 , M1وهزه الىخائج جخفم مم الىـشٍاث
الىلذًت .و اخحرا كذم البدث كذة ملترخاث منها طشوسة وحىد جيعُم بحن ميىهاث و مدذداث اللشض
الىلذي بالشيل الزي ًظمً الاظخلشاس الىلذي و جدلُم الىمى الاكخصادي اإلاؼلىب,مم اكؼاء اظخلاللُت
جامت للبىً اإلاشهضي و وحىد جيعُم بحن الجهاث اإلالىُت (الىلذًت و اإلاالُت).
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امللدم ــت
ٌلذ مىطىق الىلىد و العُاظت الىلذًت مً اإلاىاطُم
راث الاهمُت في كلم ألاكخصاد و رلً بعبب الذوس الخُىي
للىلىد و العُاظت الىلذًت في اليشاغ ألاكخصادي و في
جدلُم الاظخلشاس الىلذي و الىمى الاكخصادي  ,إلاا للعُاظت
الىلذًت مً جأزحر واضح في اليشاغ الاكخصادي مً خالٌ
مفهىم في غاًت الاهمُت الزي ًث اس خىله حذٌ هبحر وٍخمثل
بمذي فاكلُت العُاظت الىلذًت خىٌ بدث الىُفُت التي
حعخؼُم العُاظت الىلذًت مماسظت جأزحرها في معخىي
اليشاغ الاكخصادي  .مش الاكخصاد اللشاقي بـشوف صلبت

مً الخشوب و الخصاس و كذم الاظخلشاس الامني و جذهىس في
اللالكاث الذاخلُت و الخاسحُت ظُاظُ ا و اكخصادًا  ,و ان
ول هزه الـشوف مجخملت جشهذ جازحراث واضخت اإلالالم
كلى ول مً اللشض الىلذي و مدذداجه و هزلً كلى الىمى
الاكخصادي .ان هزه الـشوف فشطذ كلى مخخزي اللشاس
الععي اإلاخىاصل ليي جيعم بحن معخىي الىلذ في الاكخصاد
و بحن اإلاعخىي اإلاعتهذف مً الىمى الاكخصا دي  .فظال كً
معىؤلُت البىً اإلاشهضي في جدلُم الاظخلشاس اليعبي في
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اللشض الىلذي  ,و اًجاد الُت هلذًت اكخصادًت مىاظبت بما
ًىفي لخدلُم هىق ما مً الىمى الاكخصادي.
 .0مشيلت البحث:
فان الاكخصاد اللشاقي ٌلاوي مً طلف في الخىافم و
الخيعُم بحن ميىهاث و مدذداث كشض الىلذ بما ًخذم
الىمى الاكخصادي اإلايشىد .و جخمثل مشيلت البدث في
طلف فاكلُت العُاظت الىلذًت فظال كً طلف ازش
اإلاخغحراث الاكخصادًت الذاخلُت و الخاسحُت (الىلذًت و
الخجاسٍت) والتي حللذ مً كشض الىلذ و صٍادجه اإلادذودة
جأزحرا كلى الىمى الاكخصادي ,كلى الشغم مً جىافش كشض
الىلذ بشيل واف.
 .8اهميت البحث :
جأحي اهمُت البدث وىهه ًدىاوٌ دساظت و جدلُل دوس
اللشض الىلذي في الىمى الاكخصادي في اللشاق مً خالٌ
جدذًذ و حشخُص اللىامل اإلادذدة للشض الىلذ  ,و هزلً
جدذًذ و جلذًم اظتراجُجُاث وخلىٌ لخدلُم الاظخلشاس في
اللشض الىلذي  ,ومً زم الاظخفادة مىه في جدلُم الىمى
الاكخصادي في اللشاق.
 .3هدف البحث:
حهذف البدث الى:
اوال :كُاط اللالكت بحن مدذداث كشض الىلذ في اللشاق .
زاهُا :جدلُل و جلُُم دوس كشض الىلذ في جدلُم الاظخلشاس
الىلذي و مذي معاهمخه في الىمى الاكخصادي.
زالثا :جدذًذ و حشخُص اإلالىكاث التي جىاحه جدلُم
الاظخلشاس الىلذي و الىمى الاكخصادي  ,وهزلً جلذًم
اإلالترخاث لخفلُل العُاظت الىلذًت و هُفُت الاظخفادة منها
في جدلُم الىمى الاكخصادي .
 .4فسضيت البحث:
ًىؼلم البدث مً فشطُاث مفادها ان إلادذداث كشض
الىلذ ازش واضح كلى الىمى الاكخصادي في اللشاق للمذة
(.)8112 – 1991
 .5هطاق البحث:
مياهُاً :خظمً الاكخصاد اللشاقي .
صماهُا :اإلاذة الضمىُت هي ( )8112- 8112للبُاهاث ال شهشٍت و
( )8112 – 1991للبُاهاث العىىٍت .
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 .6اطلوب البحث (مىهج البحث):
مً احل جدلُم اهذاف البدث جم الاكخماد كلى اإلاىهج
(الخدلُلي – اللُاس ي) و باظخخذام همىرج ( )ARDLو ول
مً (  )Co-intigration and Cusalityاظدىادا الى البُاهاث
الشظمُت اإلايشىسة مً كبل البىً اإلاشهضي اللشاقي,
وباالكخماد كلى بشهامج .E-views 9
 .7اطاز و هييل البحث:
ٌ
ومً احل الىصى الى اهذاف البدث فلذ جم جلعُم
البدث الى زالر مباخث سئِعت ً ,دىاوٌ اإلابدث الاوٌ
(كشض الىلذ و اللىامل اإلادذدة اػاس هـشي)  ,في خحن
خصص اإلابدث الثاوي للخلشف كلى (كشض الىلذ و الىمى
الاكخصادي ) ,اما اإلابدث الثالث فلذ اخخص بالجاهب
الخؼبُلي (جلذًش الىمارج اللُاظُت واخخُاس أفظل همىرج
لللشض الىلذي و الىمىالاكخصادي في اللشاق) .واخحرا
الخىصل الى مجمىكت مً الاظخيخاحاث و اإلالترخاث .
 .8الدزاطاث الظابلت :
(الخصزجي  :)8101 ،حهذف البدث حشخُص الىجاخاث و
الاخفاكاث ألداء العُاظت الىلذًت في اللشاق إلاا بلذ ظىت
( ) 8112وجلُُم هفاءة الادواث الخذًثت اإلاعخخذمت همضاد
اللملت و مضاد الخىالاث و العىذاث و الدعهُالث اللائمت .
ولخدلُم هذف البدث اكخمذ مىهج الخدلُل الىصفي مً
خالٌ البُاهاث اإلاخاخت للمذة ( . )8112 – 1991وكذ جىصل
البدث الى ان مضاداث اللملت كذ ظاهمذ في اكتراب ظلش
صشف الذًىاس اللشاقي مً كُمخه الخلُلُت  ,لزا صاد الؼلب
كلى اللملت اإلادلُت  .واهه مً الظشوسي احشاء الخيامل و
الخىافم العُاظت الىلذًت مم العُاظاث الاكخصادًت
الاخشي والعُاظت اإلا الُت و العُاظت الخجاسٍت مً احل
جدلُم الاظخلشاس الىػني .
(حظً  :)8104 ،ان كشض الىلذ في اللشاق كذ خظم
لخغحراث هبحرة في حاهبُت الىمي و الهُىلي والزي اولىغ
كلى الاظخلشاس الىلذي في اللشاق  .وكذ حاء هزا البدث
لِعلؽ الظىء كلى اإلاعاسالضمني للشض الىلىد في اللشاق
للمذة ( ) 8119 – 8111مً خُث الدجم و الهُيل ,وهزلً
مً خُث اللىامل اإلاإزشة في كشض الىلىد و دوسها في
جدلُم الاظخلشاس الىلذي  .وكذ جىصل البدث الى ان هُيل
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كشض الىلىد في اللشاق ًمُل لصالح اللملت في الخذاوٌ  ,ار
ان الىدائم الجاسٍت جدعم بأهخفاض اهمُتها باليعبت للشض
الىلذ ( , ) M1و اهخفاض ألاهمُت اليعبُت للىدائم الثابخت و
الادخاسٍت للشض الىلذ (. )M2
(فسحان و ابساهيم ٌ :) 8104 ،لالج البدث مىطىكا
حىهشٍا ومهما الا وهى الاظخلشاس الىلذي و اولياظاجه كلى
الىمى الاكخصادي في كذد مً الذوٌ الىامُت  ,وحهذف
البدث دساظت وجدلُل اللالكت بحن كىامل الاظخلشاس الىلذي
منها (اللشض الىلذي  ,ظلش الصشف و ظلش الفائذة ) و
الىمى الاكخصادي للمذة ( . )8111 – 1991ومً احل
جدلُم هذف البدث اظخخذم همىرج ( . )OLSوكذ جىصل
البدث الى ان الفشل في جدلُم الاظخلشاس الىلذي له
اولياظاث ظلبُت كلى ملذٌ الىمى الاكخصادي .وأهه مً
الظشوسي سبؽ صٍادة همى اإلالشوض الىلذي بىمى الىاجج
اإلادلي الاحمالي .
(حظين  :) 8105 ،حهذف البدث الى بُان ازش جدشٍش ظلش
الفائذة في العُاظت الىلذًت للبىً اإلاشهضي اللشاقي وبلع
اإلاخغحراث الاكخصادًت الاخشي  .ولخدلُم هذف البدث جم
اكخماد اإلاىهج الىصفي – الخدلُلي للبُاهاث اإلاخىفشة للمذة
( .) 8112 – 1991وكذ جىصل البدث الى اهه الًمىً
العُؼشة كلى ظلش الفائذة و ظلش الصشف و كشض الىلذ
بشيل مباشش ,فظال كً طشوسة جذخل الخيىمت باللذس
اإلاىاظب و اإلاؼلىب في اليشاغ الاكخصادي و العُاظت
الىلذًت وبالزاث مً احل جدلُم الاظخلشاس الىلذي.
(وعوم  :) 8107،حهذف هزا البدث الى جدلُل اإلادذداث
الاظاظُت للىمى الاكخصادي في الجضائش خالٌ اإلاذة (– 1921
 . ) 8112ولخدلُم هزا الهذف جم الاكخماد كلى اإلاىهج
اللُاس ي و باالظدىاد الى همىرج ( .)ARDLوكذ جىصل البدث
الى وحىد كالكت اسجباػُت راث داللت اخصائُت بحن (الىخلت
الىلذًت  ,الصادساث و الاظدثماس اإلادلي) و الىمى الاكخصادي
 .واهه مً الظشوسي وطم خؼؽ اهمائُت الظتهذاف اظخلشاس
اإلاإششاث الاكخصادًت اليلُت خاصت الاظخلشاس الىلذي ,مً
احل سفم ملذالث الىمى الاكخصادي.
(بويعلوب و بويعلوب ً :)8107 ،بدث في دوس و اهذاف
العُاظت الىلذًت في الاظخلشاس و الىمى الاكخصادي  .وحهذف

Page 205

البدث الى بُان ازش العُاظت الىلذًت كلى الىمى الاكخصادي
في الجضائش خالٌ الفترة ( . )8112 – 1991ومً احل جدلُم
هزا الهذف جم الاكخماد كلى اإلاىهج اللُاس ي مً خالٌ
اظخخذام همىرج ( .)VARوكذ جىصل البدث الى وحىد
كالكت ظببُت باججاه واخذ بحن ول مً ظلش الصشف و
اللشوض اإلاىحه لألكخصاد  ,هما بُيذ اًظا وحىد كىة
جفعحرًت لعلش الصشف و اللشوض اإلاىحه لألكخصاد في
جفعحر الخغحراث في كُمت الىاجج اإلادلي الاحمالي الخلُلي .
(اطماعيل و فاطع ٌ :)8107 ،علؽ الظىء كلى دوس مضاد
اللملت في اإلادافـت كلى اظخلشاس ظلش الصشف و هبذ حماح
الخطخم  .وحهذف البدث الى الخلشف كلى أهذاف مضاد
اللملت و الادواس التي ًلىم بها و بُان ازش اإلاضاد كلى
الاخخُاػاث الاحىبُت و الاشيالُت التي ًؼشخها  .ومً احل
جدلُم هذف البدث اظخخذم اإلاىهج الاخصائي – الىصفي
ورلً باالكخماد كلى بُاهاث البىً اإلاشهضي خالٌ مذة
( .) 8112 - 8112و كذ جىصل البدث الى ان مضاد اللملت
ًإدي دوسا مهما في جلبُت خاحاث الؼلب اإلادلي كلى الذوالس
و جلبُت الاظخحراداث و اإلادافـت كلى اظخلشاس ظلش الصشف
الذًىاس اللشاقي ,هما ًيبغي طشوسة طبؽ احشاءاث اإلاضاد
والخاهذ مً صختها كبل جلبُت الؼلباث كليها إلاىم تهشٍب
اللملت الاحىبُت (الذوالس) مً خالٌ اإلاضاد .
املبحث الاوٌ :عسض الىلد و العوامل املحددة اطاز هظسي
مً اإلامىً جىاوٌ هزا اإلابدث وفلا لالحي:
اوال :مفهوم عسض الىلد:
اظخمش بحن الاكخصادًحن حذٌ واظم خىٌ اكؼاء
حلشٍف مدذد للشض الىلذ و بالخالي ػشٍلت اخدعابه خالٌ
فترة صمىُت ملُىت .وٍذوس الخالف خىٌ هلؼت اظاظُت هي
اي اللىاصش التي جإلف كشض الىلذ (الدليمي.)015 :0989،
الا ان كشض الىلىد او الشصُذ الىلذي هى مجمىق الىخذاث
الىلذًت او اللائمت بىؿائف الىلىد التي جيىن في خىصة
الاشخاص في مجخمم ملحن في لخـت ملُىت .و هىا ًجب
الخمُحز بحن (الشصُذ الىلذي و الخذفم الىلذي) .فاالوٌ هى
همُت ملُىت جلاط في لخـت ملُىت مً الضمً (هلشض
الىلىد) .اما الثاوي فهى همُت ملُىت ًمىً كُاظها خالٌ
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فترة صمىُت (واالهفاق اللىمي) و سغم هزا الخمُحز الا ان
الثاوي ًشجبؽ باالوٌ *  .في الخلُلت ان هزا الخذفم ًدذد
دسحت الخذاوٌ الىلذي ومذي جازحره كلى اليشاغ الخلُلي
في الاكخصاد (ًحيى  . )38 :8110 ،وفي هزا العُاق ًجشي
الخمحز بحن زالزت مفاهُم اظاظُت للشض الىلذ وهماًلي:
 - 0املفهوم الضيم (ً( **)M1طلم احياها بالىتلت
الىلدًت) :فهى ًمثل احمالي همُت الىلىد اإلاعخلملت
وىظُؽ للمبادلت و اإلاصذسة مً كبل اإلاإظعاث اإلاالُت التي
جمخلً كذسة الخلم الىلذي ,البىً اإلاشهضي هى الزي ًخىلى
اصذاس الىلىد اللاهىهُت و البىىن الخجاسٍت هي التي جلىم
بخلم الىدائم (الدليمي .)017- 016 : 0989،اي ٌشمل ول
مً الىدائم الجاسٍت لللؼاق الخاص و صافي اللملت في
الخذاوٌ  ,وهزا الخلشٍف للشض الىلذ هى اإلاعخخذم في
الاخصاءاث اإلاالُت التي ٌلذها صىذوق الىلذ الذولي,
وأخزث به اإلاصاسف اإلاشهضٍت في الذوٌ اإلاخخلفت (ًحيى ،
 .)39 :8110اي ان كشض الىلذ باإلالنى الظُم ٌعاوي:
صافي العملت (الوزكيت و املعدهيت) في التداوٌ  +الودائع
الىلدًت الجازيت الخاصت لدى البىون التجازيت
 - 8املفهوم الواطع(ً( ) M2طلم عادة بالظيولت املحليت):
ًخمدىس هزا الخلشٍف للشض الىلذ خىٌ اطافت الىدائم
الضمىُت وودائم الادخاسٍت الخاصت لذي البىىن الخجاسٍت الى
كشض الىلذ باإلالنى الظُم (ًحيى , )40 :8110،وَلشف
* ايٓكد املصدز ٜ :عين ايهُ ١ٝاملصدز َٔ ٠ايٓكٛد اييت ٜتِ حتدٜدٖا بٓا ٤عً٢
قساز َٔ ايطًطات ايٓكد ١ٜيف ايبًد (ايبٓو املسنصَ ٟجال ) ،بُٓٝا َفٗ ّٛعسض
ايٓكٛدٜ :عين ايهُ ١ٝاملتداٚيٚ َٔ ١ضا ٌ٥ايدفع سٝح ٜؤثس يف ٖرا ايتدا ٍٚدٗات
نجريَٗٓ ٠ا ايبٓو املسنصٖٓ ٚ . ٟاى ازبعَ ١صادز زٝ٥ط ١يًعسض ايٓكد يًُصٜد َٔ
ايتفاص ٌٝاْظس اىل (عُس:)841 :8791 ،
املصدز االَ : ٍٚدخسات اصشاب ايدخٚ ،ٍٛالغو إٔ ٖرا املدخسات تهَ ٕٛعد٠
يًعسض يف ايطٛم .
املصدز ايجاَْ : ٞهتٓصات ايٓكٛد سذبت عٔ ايتدا. ٍٚ
املصدز ايجايح  :اال٥تُإ املصسيف اير ٟتك ّٛاملصازف بتٛفري. ٙ
املصدز ايسابع  :االدخاز ايرٜ ٟصٜد عٔ االضتجُاز املكصٛد .
)  * * IMF -ايهجري َٔ املؤضطات ايدٚيَٗٓ ١ٝا (صٓدٚم ايٓكد ايدٚيَٗٓ ٞا
) باعتباز أْ٘ ميجٌ ايطٛٝيٜM1 ١فضً ٕٛايتعبري عٔ املعسٚض ايٓكد ٟبـ (
احلاضس ٠املؤثس ٠عً ٢قسازات اإلْفام احله َٞٛبػهٌ َباغس .
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الاخخُاػي الفُذسالي اإلافهىم الىاظم للشض الىلذ ار
ًخظمً اللشض الىلذ بملنى الظُم صائذا خعاباث الخىفحر
و الاًذاكاث الضمىُت (الهيتي  .)888 :8115 ،اي ان كشض
الىلذ باإلالنى الىاظم ٌعاوي:
عسض الىلد باملعنى الضيم  +الودائع الصمىيت(آلاحلت و
الخىفحر )  +الودائع الادخازيت الخاصت لدى البىون
التجازيت
 - 3املفهوم الاوطع(ً( ) M3طلم عادة بالظيولت
اليليت) :وٍزهب هزا اإلافهىم الى ابلاد أوظم لِشمل الىدائم
ألاخشي خاسج اإلاصاسف الخجاسٍت .وكذ بشص جبرًش ألاخز بهزا
اإلافهىم بلذ ان جىظم جذخل الخيىمت في اليشاغ
الاكخصادي  ,واصبدذ مإظعاث اللؼاق اللام جماسط
وشاػا ال ًخخلف هثحرا كً وشاغ اللؼاق الخاص ,وهزلً
اصدًاد كذد اإلاإظعاث اإلاالُت الىظُؼت وحلذد اشيالها
وجىىق دائت خذماتها اإلاالُت و اإلاصشفُت اإلاخخصصت  .وٍمثل
كشض الىلذ بهزا اإلافهىم ظُىلت اإلاجخمم الاكخصادي
بمجمىكه (ًحيى  .)40 :8110 ،اي العُىلت اإلادلُت مظافا
لها الادخاساث اإلاىدكت خاسج اإلاصاسف الخجاسٍت(أي لذي
اإلاإظعاث اإلاالُت الىظُؼت غحر اإلاصشفُت) اي ان كشض
الىلذ باإلالنى الاوظم ٌعاوي:
عسض الىلد باملعنى الواطع  +الادخازاث املودعت خازج
املصازف التجازيت (صىادًم الادخاز والتأمين ومياجب
الوطاطت املاليت) .
والًخىكف كشض الىلذ كىذ هزا اإلافهىم ,رلً أن جؼىس
اإلاإظعاث اإلاالُت داخل الاكخصاد و جؼىس وظائل الذفم كذ
ًظُف حلاسٍف و مفاهُم حذًذة للشض الىلذ و التي كذ
جخغحر بحن فترة وأخشي (حداد و هرلوٌ .)91 : 8115،
ثاهيا :محدداث عسض الىلد:
اطافت الى ماجلذم هىان كىامل هثحرة اكخصادًت و اخشي
غحر اكخصادًت جإزش كلى كشض الىلذ  ,لىً بهزا الصذد سهض
هزا البدث كلى البلع منها واالحي :
 - 0الاطاض الىلدي(حجم الىلد الاطاض :)M0
حشمل الاظاط الىلذي مجمىق اللملت في الخذاوٌ و
الاسصذة الىلذًت التي جدخفف بها اإلاصاسف لذي اإلاصاسف
اإلاشهضٍت و الىلذ في خضائً اإلاصاسف .ان الاظاط الىلذي
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ًخغحر بشيل معخمش بدُث ان اإلاصاسف ًمىنها ان جىُف
وطلها لهزه الخغحراث ,لزا ٌععى (لىً صلب) ان ًتهُأ و
بشيل دائم لخدلُم الخىاصن بحن الىدائم و اللشوض كىذ ول
حغحر في الاظاط الىلذي (ًحيى .)54- 53 :8110،اي ان
الاظاط الىلذي هى حجم اإلاخىفش مً الىلذ الاظاط اإلالذ
لالظخلماٌ هلملت في الخذاوٌ او واخخُاػي هلذي لذي
الجهاص اإلاصشفي و الزي ًمثل وخذة كُاط اللُم للىـام
الىلذي الىػني ,لىً همُت الىلذ الاظاط في حشىُلت كشض
الىلىد جخلشس في طىء مجمىكت مً اللىاصش هي (حجم
الغؼاء اإلاخىفش لللملت مً الزهب و اللمالث الشئِعت ,
همُت الىلىد التي جصذسها العلؼاث الىلذًت  ,ظُاظاث
البىً اإلاشهضي باليعبت لخىفحر الائخمان)ول هزه اللىامل
جإزش كلى الىلذ الاظاط و مً زم جإزش كلى كشض
الىلذ (الهيتي  50 :8115،علي . )87 :0986،وان الاظاط
الىلذي ًإزش اًجابا كلى كشض الىلذ بملنى كالكخه ػشدًت
مم كشض الىلذ .
 - 8املضاعف الىلدي:
هىان كالكت وزُلت بحن اإلاظاكف الىلذي و كشض الىلذ,
و ًخخلف معخىي و جازحر هزه اللالكت خعب هىق كشض
الىلذ ()M1, M2, M3وهزلً خعب هىق الىدائم الجاسٍت أو
(الضمىُت أو الادخاسٍت) (الدليمي.)848- 847 :0989،
 - 3طعس الصسف:
ًدخل ظلش الصشف مشهضا مدىسٍا في العُاظت الىلذًت,
هما أن كشض اللملتالىػىُت ٌلخمذ بالذسحت ألاولى كلى
العُاظاث الىلذًت للذولت  ,فىـشٍا ًفترض أهه ولما صاد
اإلالشوض مً الىلذ للملت ما أدي لـشوف شبيهت بـشوف
الخطخم  ,وٍإدي هزا ئلى اهخفاض ظلشصشف اللملت
واللىغ صخُذ (مظعودة و مسشوق  : 8106،ب) .ان
كملُت جدذًذ اللشض الىلذي اإلادلي حلخمذ كلى هـام
الصشف اإلاخبم ,فارا جبنى البلذ هـام الصشف اإلاشن فان
كشض الىلذ ًيىن مخغحرا خاسحُا ,و اما في خاٌ هـام
الصشف الثابذ ًيىن كشض الىلذ مخغحرا داخلُا(عبد
الخضس واخسون .)89 : 8118،
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ففي ؿل هـام زباث الصشف الًخللب ظلش الصشف ئال
في خذود طُلت والًإزش هثحرا في كشض الىلذ ,أما في هـام
الصشف الخش فاهه ًمىً لعلش صشف أن ًخللب في خذود
هبحرة وفلا لخالت الؼلب كلى الىلذ الاحىبي و كشطه ,و
بالخالي ًإزش كلى اللشض الىلذي (عوض هللا.)418 : 8115،
في خالت ًيىن ظلش الصشف مشها  ,فان الخىظم الىلذي
جإدي الى اهخفاض ظلش الفائذة وبالخالي جذفم سؤوط
الامىاٌ الى الخاسج زم عجض في محزان اإلاذفىكاث مماًإدي الى
اسجفاق ظلش الصشف الاحىبي وهزا الاسجفاق في ظلش الصشف
الاحىبي ًإدي الى جدعحن الخعاب الجاسي و جدفحز
الخىؿُف و الذخل وهزه اللملُت حعخمش الى أن ًخدلم
جىاصن حذًذ كىذ معخىي دخل ًخالءم في اظدُلاب الضٍادة
الخاصلت في كشض الىلذ (عبد الخضس واخسون : 8118،
.)86
و هىان كالكت ػشدًت بحن ظلش صشف الاحىبي و بحن
الىمُت اإلالشوطت مىه  ,بدُث ولما صاد ظلش الصشف
الاحىبي في دولت ما  ,جشجب كلُه صٍادة الىمُت اإلالشوطت مىه
في جلً الذوٌ .وهزا ٌلني أن اسجفاق ظلش الصشف في دولت
ما ًترجب كلُه اهخفاض ظلش الصشف في الذوٌ
الاخشي (حظين و طعيد.)384- 383 : 8114،
للذ مش الاكخصاد اللشاقي بـشوف صلبت جمثلذ بدشبحن
وكلىباث اكخصادًت وما جبم هزه الـشوف مً اولياظاث
ظلبُت في وافت اإلاخغحراث الاكخصادًت ,وكذ واهذ هىان كىامل
داخلُت وخاسحُت خالذ دون الىصىٌ إلاا وان ًجب ان ًيىن
كلُه مً جؼىس اكخصادي .ووان الاكخصاد اللشاقي كذ كاوى مً
بلع العُاظاث اليلُت الخاػئت التي ما صالذ ازاسها كائمت
ختى الان  ,ولذث مشاول كذًذة مثل اسجفاق الاظلاس
واهخفاض ظلش صشف الذًىاس اللشاقي وغحرها و اولىعذ
بشيل اخخالالث هلذًت في الاظىاق (الشىسي )041 : 8103 ،
.
 - 4طعس الفائدة:
ًخؼلب البدث في ظلش الفائذة ملشفت مخغحرًً أظاظُحن
هما الادخاس(كشض الىلىد – ساط اإلااٌ) و الاظدثماس(ػلب
كلى الىلىد – ساط اإلااٌ) و هزلً البىىن لها دوس و كىصشا
مهما في جازحر كلى الادخاس و الاظدثماس خالٌ ظلش الفائذة ,و
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ًمثل ظلش الفائذة زمً الاهخـاس فظال كً كىصش اإلاخاػشة,
وكذ جضٍذ سغبت الافشاد باالدخاس ومً زم صٍادة كشض الىلذ
بضٍادة ظلش الفائذة (الىجفي .)837- 835 : 8111 ،
ابلاء كشض الىلذ كلى خالها ًإدي الى اللبء الخغحر في
اإلاُل لالدخاس أو الاظدثماس كلى ظلش الفائذة بذون الخاحت
الى خذور حغحراث في الاظلاس و الاحىس الىلذًت ,اما هدُجت
الخغحر في ػلب الافشاد كلى الىلىد كذ ًدخم اللجىء الى
اخذار حغُحراث مدذدة في كشض الىلىد بىاظؼت البىً
اإلاشهضي (صلس  .)053- 058 :0983 ،وان ظلش الفائذة
اخذي ادواث العُاظت الىلذًت التي جدبلها البىً اإلاشهضي و
التي جإزش كلى حجم الىلىد اإلالشوطت (الطاهس و أبو
مغلي.)66 : 8110،
جإدي خشواث أظلاس الفائذة العائذة في العىق الىلذًت
جازحرا واضخا كلى كشض الىلذ و ظشكت جذاوله ,ففي خالت
اسجفاق أظلاس الفائذة كلى الىدائم الضمىُت و ودائم الخىفحر و
شهاداث ألادخاس و العىذاثً ,مُل ألافشاد الى جللُص
اسصذتهم الىلذًت  ,أي ًضداد اظخلذادهم للخىاصٌ كً
العُىلت الىلذًت مادام اظلاس الفائذة مشجفلت ,مماًضٍذ مً
ظشكت جذاوٌ الىلىد وبالخالي مماًإزش كلى كشض
الىلذ (حظين . (62 : 8105 ،
هـش الاكخصادًىن بما ان ظلش الفائذة ٌلبر كً ظلش
الىلىد  ,لهزا ظاد في الفىش الاكخصادي  ,بأن صٍادة كشض
الىلىد جإدي الى اهخفاض ظلش الفائذة ,و اللىغ هى
الصخُذ في خالت اهخفاض كشض الىلىد (ًحيى :8110 ،
ً .)78شي هُجز ان ظلش الفائذة هى مجشد ؿاهشة هلذًت ,و
الجخدذد بؼلب وكشض سأط اإلااٌ بل بؼلب الىلىد و
كشطها .وٍإهذ هُجز أن اهخفاض ظلش الفائذة ًإدي الى
صٍادة الخفظُل الىلذي (الشغبت في الاخخفاؾ بالىلىد) ,اما
اسجفاكه فُلل مىه (عمسً .)039 : 0978،شي الىُجزًىن ان
ظلش الفائذة ًإزش في الاهفاق الاظدثماسي وبالخالي في حجم
الاهفاق الىلي باكخباسه جيلفت الاكتراض وهى زمً الخخلي كً
الىلىد (ظلش الىلىد) فضٍادة كشض الىلىد جإدي الى اهخفاض
ظلش الفائذة والخأزحر اًجابا في الاهفاق الخاص صٍادة,
وباللىغ في خالت اهخفاض همُت الىلىد (عبدالجباز 8106 ،
ٌ .)94 :لخبر اللالم الامشٍيي فشٍذمان ان صٍادة كشض الىلىد
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جإدي جللُل ظلش الفائذة ,مم بلاء حمُم اللىامل الاخشي
زابخت ,وممىً جازحر كشض الىلىد كلى ظلش فائذة اًجابُا
ورلً مً خالٌ الخازحر غحر اإلاباشش لللشض الىلىد كلى
بلع اللىامل الاكخصادًت و مً زم هزه اللىامل جإزش كلى
ظلش الفائذة هما هى في خالت الاظدثماس (السفاعي و
بلعسبي.)081 : 8118،
في طىء ماظبم فان صٍادة ظلش الفائذة ًإدي الى
اهخفاض كشض الىلذ باإلالنى الظُم( , )M1الهه ًخيىن مً
الىلىد الىسكُت و اإلالذهُت اإلاخذاولت خاسج البىىن و ودائم
الجاسٍت لذي اإلاصاسف  ,الا ان صٍادة ظلش الفائذة ًإدي الى
صٍادة كشض الىلذ باإلالنى الىاظم و الاوظم ( ,)M2 , M3الهه
صٍادة ظلش الفائذة ًإدي الى جفظُل الافشاد كلى ودائم
الخىفحر و ودائم الاخشي و هزلً حزب حضء مً الىلىد خاسج
البىىن الى داخل البىىن وبالخالي جإدي الى صٍادة كشض
الىلذ.
 - 5العملت املصد زة (اصداز الىلد الجدًد):
حلخبر وؿُفت اصذاس أوساق الىلذ مً أهم و اكذم وؿائف
البىىن اإلاشهضي (عوض هللا . )349 :8115 ،أصبذ البىً
اإلاشهضي في ملـم البلذان بمىحب اللاهىن اإلادخىش الىخُذ
إلصذاس الىلىد (اللملت) ,وبزلً أصبذ في مشهض ٌعخؼُم مً
خالله مماسظت جازحر كلى كشض الىلذ باشيالها اإلاخخلفت و
هزلً جىفحر ملذاس واف مً الىلىد للخمىٍل اليشاغ
الاكخصادي الى الخذ الزي الًإدي الى أخذار جطخم
هلذي ,بل ًإدي الى جدلُم الاظخلشاس الىلذي و جدلُم
الىمى الاكخصادي  .ولما صاد الاصذاس الىلذي ولما وان صاد
معخىي اللشض الىلذي (الخظىاوي  .)888 :8100،ان
اصذاس الىلذ الجذًذ الًإدي الى الخطخم  ,ارا واهذ الجضء
الاهبر مً الىلىد اإلاصذسة مىحهت لخىؿُف في اإلاجاٌ
الاظدثماسي .
و العُاظت التي ًدبلها البىً اإلاشهضي للخازحر في العُىلت
الىلذًت اإلاخاخت للخذاوٌ في الاكخصاد اللىمي .ان البىً
اإلاشهضي ًخلحن كلُه أن ًدبم ظُاظت لالصذاس الىلذي حلمل
كلى جىفحر رلً الدجم مً الىلىد الزي ًدخاحه الاكخصاد
اللىمي لخمىٍل الاوشؼت الاهخاحُت و الاظدثماسٍت اإلاخخلفت
بماٌعهم في جدلُم اللمالت الياملت وسفم ملذالث الىمى
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الاكخصادي مم اإلادافـت كلى الاظخلشاس الاكخصادي(عوض
هللا.)358 :8115،
 - 6عمالث خازج البىون:
ان الجضء الزي جدخفف به اإلاصاسف هى غحر خاطم
للخذاوٌ و اهما ٌلخبر هلذا اخخُاػا جىاحه به اإلاصاسف اًت
س خىباث هلذًت مدخملت كلى الىدائم لذحها.اما اللملت في
الخذاوٌ فهي فلؽ رلً الجضء منها الزي هى خاسج الجهاص
اإلاصشفي و بالخالي فاهه ًذخل طمً كشض الىلذ (علي0986،
 .)87- 86 :و ولما صاد كمالث خاسج البىىن ولما ًإزش اًجابا
كلى معخىي اللشض الىلذي .
 - 7مصاد البىً املسهصي:
شهذ الاكخصاد اللشاقي بلذ كام  8112مشخلت حذًذة
خصلذ فيها حغحراث مهم حذا وللل أبشص هزه الخغحراث هى
خصىٌ البىً اإلاشهضي اللشاقي كلى اظخلاللُت في سظم
العُاظاث الىلذًت وجدذًذ الادواث اإلاالئمت بغُت جدلُم
أهذافها اإلاخمثلت باظخلشاس ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي و
جللُل ازش الىفلاث الخيىمُت في ألاظاط الىلذي و اإلالشوض
الىلذي معخخذما هافزة بُم و ششاء اللملت (اطماعيل و
فاطع .*) 033 : 8107 ،ان إلاضاد اللملت دوسا مهما في
اإلادافـت كلى اظخلشاس ظلش صشف الذًىاس اللشاقي أمام
الذوالس  ,هما ػشح مضاد اللملت ئشيالُت ألاظاط الىلذي و
اإلالشوض الىلذي هدُجت ؤلافشاغ في العُىلت التي ظببها
اإلاضاد (اطماعيل و فاطع .) 048 : 8107 ،فان ظُاظت
مضاد اللملت جإزش مباششة كلى معخىي اللشض الىلذي مً
اللملت اإلادلُت و الاحىبُت .
ايعٌُ االدٓب ١ٝبدأ ايعًُٚ ١غسا ٤يبٝع ددٜد ٠تعًُٝات املسنص ٟايبٓو * اصدز
بفسض ضٝاضت٘ ايبٓو غدد ايتعًُٝات ٖرٚ ٙمبٛدب  / 2014غباط يف بٗا
ٚايتدفكات االَٛاٍ غط ٌ ٝبػإٔ يًُداٚف فعٌ نسد املصازف عً ٢قٛٝد ددٜد٠
ايعًُ ١عً ٢ايطًب بصٜادٚ ٠املستبط ١االدٓيب يًٓكد غري ايكاْ ١ْٝٛاخلازد١ٝ
االدٓب ١ٝايعًُٚ ١غسا ٤بٝع عًُ ١ٝايبٓو اطًل ٖرا اخس داْب  َٔٚاالدٓب١ٝ
ايد ١ٜٝٓاالغساض(ايطٝاس ١ايدٚالز ملدتًف َٔ املٛاطٓني استٝادات تًب ١ٝيتػٌُ
ْطام تٛضٝع املصازف عً ٢يتػذٝع االخسٚ )٣اخلدَات ٚايطفس ٚايعالز
االقتصاز عًٚ ٢عدّ االدٓب ١ٝايعًُ ١غسا ٤تطًب اييت ايػسا٥ح يهاف ١خدَاتٗا
ايعساق ٞايدٜٓاز صسف يطعس ايطٓ ٟٛاملعدٍ خفض اىل اد ٣مما حمدد ،٠ف١٦
احملً(١ٝايبٓو املسنص ٟايعساق : 4102 ،ٞايطٛم يف االَسٜه ٞجتا ٙايدٚالز
.)01
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املبحث الثاوي :عسض الىلد و الىمو الاكتصادي
ان جدلُم الىمى الاكخصادي هى هذف جشهى الُه حمُم
الخيىماث في الذوٌ اإلاخلذمت و الىامُت وٍشاد به جدلُم
صٍادة معخمشة و مالئمت في ملذٌ همى الىاجج اإلادلي الاحمالي
الخلُلي (الدوزي و الظامسائي  .)091 : 8116،وكلى الشغم
مً جىىق الىـم الاكخصادًت الا أن ا هذاف العُاظت الىلذًت
فيه ا جياد جيىن مدش ابهه ,ار حععى الى جدلُم الاظخلشاس
الىلذي و الخفاؾ كلى العُىلت اإلاخىاصهت في الاكخصاد ,فظال
كً ظليها الى اللمل كلى جدلُم ملذالث همى اكخصادًت
مشجفلت في مخخلف اللؼاكاث الاكخصادًت مً خالٌ
الخغحراث التي جدذثها في كشض الىلذ (حداد و هرلوٌ ،
  084 : 8115فسحان و ابساهيم  .)045 - 044 : 8104 ،ان
أدواث العُاظت الىلذًت التي جدفض الىمى الاكخصادي كبر
جأزحره ا كلى الاظدثماس ومً زم كلى الىاجج  ,وكلُه فان
الخغحراث في همُت الىلىد اإلاخذاولت حلذ مصذسا للخغحراث
الاكخصادًت ألاخشي  ,وبلباسة أخشي فان الخغحراث في حجم
اإلالشوض الىلذي لها كالكت وزُلت بملذالث الخطخم ,وئن
حلل ألاخحر في الخذود اإلالبىلت له اولياظاث اًجابُت في
الىمى الاكخصادي (فسحان و ابساهيم .)046 : 8104 ،
ان الىـشٍاث الىلذًت جبدث في هشف و جفعحر اللالكت
بحن الىلىد و اليشاغ الاكخصادي .فهي جاخز باالكخباس ازش
الخغحر في كشض الىلىد كلى اإلاخغحراث الاكخصادًت والىمى
الاكخصادي (الدليمي .)365 : 0989،للذ جؼىسث كملُت
البدث في ازش الىلىد كلى وشاغ الاكخصادي أهثر فأهثر مً
خالٌ اسجباغ الىـشٍت الىلذًت بالىـشٍت الاكخصادًت اسجباػا
كىٍا,فاليشاغ الاكخصادي ًخأزش بالىثحر مً اللىامل اإلاخغحرة
التي جدشابً مم بلظها في الىاكم اللملي و مً بُنها الىلىد
(الىاكت.)041- 039 :0998،
وجدباًً اساء الاكخصادًحن خىٌ مصادس الىمى الاكخصادي
أو اللىامل اإلادذدة للىمى ,فهي جمثل جفاكال بحن كذة كىامل
اكخصادًت و غحر اكخصادًت جإزش في كملُت الىمى الاكخصادي
 ,ان الىخلت الىلذًت مً بحن اإلادذداث الشئِعت (وعوم ،
 .)885 : 8107للذ ؿهشث الىـشٍت الىلذًت الىىحزًت بافياس
سائذها(  ) J.M. Keynesومً زم ( Hicksو )Hansenوغحرهم,
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هشد فلل كلى ألاصمت الاكخصادًت اللاإلاُت في كام ()1989
التي أزبدذ كذم صخت دوس الىلىد اإلاداًذة في اليشاغ
الاكخصادي الزي افترطه الىالظًُ وان باميان الخغحراث
في اإلالشوض الىلذي أن جإزش في مخغحراث الجاهب الخلُلي
واالظدثماس والدشغُل والىاجج الىلي (هىدي- 016 :8101 ،
.* )018
اطافت الى ماجلذم فان "الىلذًحن" ًإٍذون همى همُت
الىلىد بملذٌ مدذد زابذ ٌلادٌ ملذٌ همى الاكخصاد
اللىمي في الاحل الؼىٍل .وٍضكمىن أن هزا العبُل ًللل
مً الخللباث الاكخصادًت وٍإدي الى اظخلشاس اهبر مً
الاظلاس .و ًضكم هإالء الىلذًىن ان هزا اإلالذٌ الثابذ
لىمى اللشض الىلذي ًللل كىصش كذم الخأهذ و الخؼش و
أكـم كذس مً الثلت ,و ًإدي هزا الى الغاء الخللباث
الاكخصادًت كصحرة الاحل  .و ان حىهش الىطم الىلذي هى
ان الضٍادة الىلذًت ظىف جدفض الىمى الاكخصادي
(عبدالسحمت و محمد .)435- 434 :0999،و كذ اكؼى
الاكخصادًىن اإلادذزحن للىلىد و للعُاظت الىلذًت دوسا
هاما في خشهت الاكخصاد اللىمي ,هما اشاس ( Henry
 ) Thorntonالى امياهُت جأزحر حجم الاهخاج لخغحر همُت الىلىد
* يكد اعترب االقتصاد ٕٜٛايهالضٝو(  َٔ ٚب ِٗٓٝادّ مسٝح  ٚدافٝد زٜهازدٚ ٚ
عٓد د ٕٛباتٝطت ضا )ٟإٔ ايتٛاشٕ االقتصادٜ ٟتشكل داُ٥ا بصٛز ٠تًكا١ٝ٥
َطت ٣ٛايتػػ ٌٝايهاٌَ د ٕٚاحلاد ١إىل تدخٌ ايدٚي ١يف احلٝا ٠االقتصادَ . ١ ٜع
افرتاض سٝاد  ١ٜايٓكٛد ،حبٝح ٜكتصس أثس إسداخ ايتػريات يف نُ ١ٝايٓكٛد عً٢
إسداخ تػريات َكابً ١يف قُٝتٗا د ٕٚاملطاع بايٓػاط االقتصاد ٚ ٟايجس٠ٚ
احلكٝك ١ٝيف ْظس ايهالضٝو تتُجٌ يف ايطًع االضتٗالنٚ ١ٝاالضتجُاز ١ٜأَا ايُٓٛ
االقتصاد ٟفٝكاع بايكدز ٠عً ٢شٜاد ٠ايطًع احلكٝك ٚ ١ٝاٖتُٛا اٖتُاَا خاصا
مبػهً ١ايُٓ ٛاالقتص اد ٟيف األدٌ ايطٚ ٌٜٛاالدخاز ٚاالضتجُاز ٚتٛاشُْٗا ٚايطبب
(عٝط 0991،٢ايصَٔ يف ذيو ٖ ٛاملػهً ١اييت تطسح س ٍٛتػري ق ١ُٝايٓكٛد َع

 .)311- 349يف فرت : ٠ايػافع  0991 ،ٞخً99 : 040 :0994 ، ٌٝ
ايهطاد األ عظِ سٝح ساٚيت احله ١َٛاألَسٜهَ ١ٝهافشٖ ١را ايهطاد عٔ طسٜل
خًل عذص يف املٝصاْ ٚ ١ٝمت ًٜ٘ٛبإصداز نُٝات ددٜد( َٔ ٠ايبٓهٓٛت) فطاعدت
ايبٓٛى عً ٢ايتٛضع يف اال٥تُإ املصسيف يًعٓاصس االقتصاد ١ٜاملدتًف ١أفساد
َٚػسٚعات ٚيهٔ األفساد استفظٛا بايٓكٛد يتٛقعِٗ سدٚخ اخنفا ض نبري يف
األضعاز فاشداد تفض ًِٗٝايٓكد ٟمما أد ٣بدٚز ٙإىل سدٚخ اخنفاض يف ضسع١
دٚزإ ايٓكٛد  ٚقد ْتر عٔ ٖرا ايٛضع إٔ ايصٜاد ٠يف نُ ١ٝايٓكٛد مل ٜرتتب عًٗٝا
ازتفاع يف األضعاز بٌ ايعهظ اخنفضت ٖر ٙاألخري.٠

Page 210

في الخذاوٌ مً خالٌ مجشي الاهفاق (ػلب) داكُأ لفىشة
مفادها ان صٍا دة في همُت الىلىد بأمياجها ان جلىد الى
جىؿُف حمُم اللىامل الاهخاحُت اللاػلت واخذار جىظم في
حجم ألاهخاج دون ان ًشافم رلً اسجفاكاث شذًذة في
اظلاس العلم .وجأظِعا كلى رلً ف ان ( ً )Thorntonذكى الى
الاكخذاٌ في اصذاس الىلىد الىسكُت مً احل الخذ مً
الخللباث ألاكخصادًت واإلادافـه كلى الاظخلشاس
العلشي (اطماعيل, )388- 380 : 0989،هزا باالطافت الى
ان الاكخصادًحن في وكخىا الخاطش ًإهذون اهه في خالت
وحىد ظُاظت هلذًت و ظُاظت اكخصادًت خىُمت فان صٍادة
اإلالشوض مً الىلىد ًلىد الاكخصاد اللىمي هدى الشخاء و
سفم الاهخاج الخلُلي و خذور الىمى الاكخصادي (خليل
.)58- 49 : 0989،
وباليعبت لألكخصاد اللشاقي  ,مً اإلامىً كشض و جدلُل
اهىاق كشض الىلذ ومدذداجه و معخىي الخغحراث في الىاجج
اإلادلي الاحمالي همىشش للىمى الاكخصادي  ,ومً احل
حعهُل اإلالاسهت و الخدلُل جلعم اإلاذة الضمىُت للبُاهاث الى
( )8112- 8112للبُاهاث ال شهشٍت و ()8112 – 1991
للبُاهاث العىىٍت كلى هدى الاحي :
الجذوٌ ()1
كشض الىلذ والىمى الاكخصادي و مدذداجه للمذة (– 1991
)8112
املصدز :
 .1وصاسة الخخؼُؽ اللشاكُت  ,الجهاص اإلاشهضي لألخصاء و
جىىىلىحُا اإلاللىماث  ,مذًشٍت الخعاباث اللىمُت .8112 ,
 . 8البىً اإلاشهضي اللشاقي ,دائشة الاخصاء و الابدار ,اليششة
الاخصائُت العىىٍت www.cbiraq.org 8112 ,
 .2جلشٍش العُاظت الىلذًت للبىً اإلاشهضي اللشاقي للام
 , 8112اإلاذًشٍت اللامت لالخصاء و الابدار .
 .2اليششاث العىىٍت للبىً اإلاشهضي اللشاقي و وصاسة
الخخؼُؽ  ,الجهاص اإلاشهضي لالخصاء و جىىىلىحُا اإلاللىماث
 ,مذًشٍت الخعاباث اللىمُت  ,اإلاجمىكاث الاخصائُت
العىىٍت (.)8111 - 1991
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 .2غفشان خاجم كلىان الجبىسي( :)8112جلذًش حجم الامىاٌ
غحر اإلاششوكت واإلاخذاولت في الاكخصاد اللشاقي للمذة (– 1991
 ,)8111مجلت جىشٍذ للللىم الاداسٍت و الاكخصادًت  ,ولُت
الاداسة و الاكخصاد  ,حاملت جىشٍذ ,اإلاجلذ ( , )11اللذد
(. 121- 121 :)21
.6كلي كبذالهادي ظالم  :هدى اظتراجُجُت فلالت للخىمُت
الاكخصادًت في اللشاق  ,مجلت حاملت الاهباس للللىم
الاكخصادًت و الاداسٍت  ,اإلاجلذ  , 2اللذد . 29 :8118 , 9
. World Bank, World Development Indicators 2
(2013). www.worldbank.org.
مً خالٌ الجذوٌ ( ) 1ار ًالخف ان حجم وافت اإلاخغحراث
جخصاكذ  ,وكلى الشغم مً أن معخىي وحجم هزه
الخصاكذ ًخخلف مً مخغحر الى اخش .وهزلً فان ملذٌ همى
ظىىي مشهب لللشض الىلذي الىلي للمذة ()8112 - 1991
ججاوص الـ ( )8.2مشة ملاسهت بملذٌ همى ظىىي مشهب للىاجج
اإلادلي الاحمالي .مماًإدي الى اسجفاق معخىي الاظلاس
وخذور الخطخم الجامذ في بلع العىىاث  ,بِىما ما بلذ
ظىت ( ) 8112وكلى الشغم مً الصلىباث اإلاالُت و اإلاشاول
العُاظُت  ,خاوٌ البىً اإلاشهضي مً خالٌ ظُاظاتها
جدلُم كذس مً الخيعُم و الخىفُم بحن معخىي اللشض
الىلذي و اللىامل اإلادذدة بما ًخذم الىمى الاكخصادي
اإلاؼلىب  .كذ جبحن مً الجذوٌ ( )1ان ملذٌ الىمى العىىي
اإلاشهب للىاجج اإلادلي الاحمالي و اللشض الىلذ الىلي للمذة
( )8112- 8112الًخخلف هثحرا  .هزا باالطافت الى وحىد
جيعُم بحن ول كامل مً اللىامل اإلادذدة لللشض الىلذ ,
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هما و كمل البىً اإلاشهضي اللشاقي فظال كً ظعي الجهاث
اإلالىُت لخىـُم معخىي اللشض الىلذي خصىصا كً ػشٍم
(اظلاس الصشف و اظلاس الفائذة و مضاد البىً اإلاشهضي مً
الذوالس).
املبحث الثالث :جلدً س الىماذج اللياطيت واختياز أفضل
هموذج ل لعسض الىلدي و الىمو الاكتصادي في العساق
ًخخص هزا اإلابدث بيل مً كُاط مدذداث كشض الىلذ
و جدذًذ جازحر كشض الىلذ كلى الىمى الاكخصادي في اللشاق
خالٌ اإلاذة ( , ) 8112- 1991و بُان اللالكت العببُت
( )Causality Relationshipبحن ول مً ( )M1 , M2 , M3و
( . )GDPو مً احل بُان معخىي و حجم جازحر مدذداث
كشض الىلذ و هزلً بُان جازحر كشض الىلذ ( M1 , M2 ,
 )M3كلى الىمى الاكخصادي وعخلحن ببلع الاخخباساث و
الخلذًشاث كلى هدى الاحي:
 .1اختباز الثباث و الاطتلسازيت Stationary test:
ٌلذ هزا الاخخباس مً الاخخباساث اإلاهمت الؿهاس مذي
الاظخلشاسٍت في البُاهاث اإلاعخخذمت  .الىمىرج الىالظُيي
ًفترض أن الخباًً في العالظل الضمىُت ًجب أن جمُل هدى
الثباث او الاظخلشاس  .و هدُجت هزا الاخخباس كلى الىدى الاحي :
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الجدوٌ ( ) 8هتائج اختباز الثباث و الاطتلسازيت( ) Stationary testللمتغيراث الداخلت في الىماذج املعتمدة
)(ADF and PP at Level
) (ADF and PP at First Difference
ADF
PP
ADF
PP
Intercept
Intercept
Intercept Interce
Interce
Intercept
Intercept
with Intercept
with
with Trend
pt
pt
with Trend
Trend
Trend
*0.0005
0.9910
*0.0003
*0.9945 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
*0.0056
0.9911
*0.0084
0.9943 0.8782 0.0185** 0.6885
*0.0004
0.1138
**1.0000 0.0397
1.0000 0.9973
0.1107 0.9999
0.9935
*0.0002
0.9092
*0.0002
*0.9115 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
0.7077
0.2437
0.7709
*0.2753 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
0.5909
0.8413
0.3609
*0.7768 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
0.7284
0.5407
0.7223
*0.3822 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0001
*0.0017
0.9568
*0.0010
*0.9856 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
*0.0007
0.9468
0.0001
*0.9600 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000
*0.0014
*0.0002
*0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0000* 0.0000
*0.0001
**0.0288
0.3019
*0.0030
*0.3035 0.0032* 0.0549*** 0.0024
*0.0001
(*), (**), (***) denotes Significant at 1%, 5% and 10% respectively.
Note: ADF: Augmented Dickey-Fuller test statistic AND PP: Phillips-Perron test statistic.

Variables

ln MS1
ln MS2
ln MS3
ln M0
ln MML
ln ER
ln r
ln CI
ln COB
ln SE
ln GDP

( Note: MS1كشض الىلذ باإلالنى الظُم ( ) , M2كشض الىلذ باإلالنى الىاظم ( ), M3كشض الىلذ باإلالنى الاوظم (  ), M0الاظاط
الىلذي (  ), MMLاإلاظاكف الىلذي ( ) , ERاظلاس الصشف ( ) , rاظلاس الفائذة ( ), CIاللملت اإلاصذسة (  ), COBكمالث خاسج البىىن
(  ), SEمضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس (  ) , GDPالى اجج اإلادلي الاحمالي ).
 .8التيامل املشترن بين املتغيراث داخل الىموذج
املصدز  :مً اعداد الباحثين اعتمادا على بسامج E-
()Johansen Cointegration test
views 9
وهى مً بحن الاخخباساث اإلاهمت لبُاث معخىي اللالكت بحن
ؿهش مً الجذوٌ ( )8ومً خالٌ ول مً الاخخباساث ( ADF
اإلاخغحراث مىطىق الذساظت ,و مً الظشوسي كلى الاكل
 )and PPان غالبُت اإلاخغحراث جيىن ملىىٍت في الفشق الاوٌ
وحىد كالكت واخذة بحن اإلاخغحراث اإلاعخللت و اإلاخغحر الخابم ,
(  )First Differenceو كىذ معخىي الذاللت الاخصائُت ()% 2
ختى ٌعمذ باحشاء الخلذًش للىمىرج ,وجبحن هزا الخيامل مً
ألهه كُمت الاخخماٌ الخشحت ( )Prob.اكل مً اللُمت
خالٌ الجذوٌ (. )2
اإلادذدة ( , )1.12اي ان هىان اظخلشاسٍت في العالظل
الضمىُت .وبزلً هزه الىخائج جذكم احشاء الخيامل اإلاشترن
(  )Co- integrationبحن اإلاخغحراث في الىمىرج الخاص
بمىطىق الذساظت.
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الجذوٌ ( )2هتائج اختباز( ) Johnsenلبيان التيامل
املشترن بين متغيراث الىموذج

البذًلت التي جلش بىحىد كالكاث جياملُت ملبىلت اكخصادًا و
اخصائُا و كُاظُا .
 .3العالكت الظببيت بين متغيراث الدزاطت( Granger

Hypothesized/ No.
)of CE(s
كشض الىلذ باإلالنى
الظُم()M1
كشض الىلذ باإلالنى
الىاظم ()M2
كشض الىلذ باإلالنى
الاوظم()M3
الىلذ الاظاط ()M0
اإلا ظاكف
الىلذي()MML
ظلش الصشف()ER
ظلش الفائذة ()r

Trace
Statistic

0.05
Critical Value

273.6686

159.5297

276.4595

159.5297

455.0696

239.2354

53.03706

42.91525

213.0981

150.5585

153.9617

117.7082

15.42803

12.51798

Proba
bility
0.000
0
0.000
0
0.000
0
0.003
6
0.000
0
0.000
0
0.015
8

)Causality Tests
ان مفهىم العببُت ًترهض كلى وحىد اللالكت العببُت بحن
مخغحراث مىطىق الذساظت  ,خُث اظخخذم اللذًذ مً
الاخخباساث لخدذًذ اللالكاث العببُت بحن اإلاخغحراث
الاكخصادًت ,الا ان (  )Granger Causalityفي الىكذ الخاطش
مً الادواث و الاخخباساث الشئِعت و اإلاىزىكت في مجاٌ
الخدلُل الاكخصادي و في اًجاد اللالكت و جدذًذ اججاه
اللالكت(  )one direction or two directionبحن مخغحراث
الىمىرج ) .(Risso et al., 2010; Brida et al., 2013ومً
اإلامىً أن ًخم جدذًذ وكشض اللالكاث العببُت بحن
مخغحراث مىطىق الذساظت في الجذوٌ ادهاه:

اللملت
اإلاصذسة(الاصذاس
الىلذي) ()CI
0.000
كمالث خاسج البىىن
88.80380
108.9790
8
()COB
ي
0.004
مضاد البىً اإلاشهض مً
25.87211
33.41139
8
الذوالس ()SE
0.000
الىاجج اإلادلي الاحمالي
25.87211
48.41574
0
()GDP
Note:
- Trace test indicates 10 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level,
which is denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level.
1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level, - Trace test indicates
which is denotes rejection of the hypothesis at the 0.10 level.
76.91049

63.87610

0.002
7

Note: MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p -values.
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مً خالٌ الجذوٌ ( )2هجذ ان وافت اإلاخغحراث الذاخلت في
الىمىرج رو كالكت جياملُت مشترهت مم بلظها البلع في
معخىي اإلالىىٍت ( , % 2 , % 1او  , )% 11وبهزا ًشفع
فشطُت اللذم التي حشحر الى كذم وحىد كالكت اخصائُت
ملىىٍت بحن اإلاخغحراث داخل الىمىرج  .لزا هلبل الفشطُت
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الجذوٌ ( )2هتائج اختباز العالكت الظببيت ) (Granger Causality Testsبين متغيراث الىموذج
املظتوى املعىويت
p-value
0.0407
0.0215
0.0123
0.0140
0.0786
0.0252
0.0348
0.0559
0.0427
0.0446

املتغيراث
كالكت الىلذ الاظاط( ) M0مم كشض الىلذ() M1
كالكت اإلاظاكف الىلذي ( ) MMLمم كشض الىلذ() M1
كالكت ظلش الصشف ( ) ERمم كشض الىلذ() M1
كالكت ظلش الفائذة ( ) rمم كشض الىلذ() M1
كالكت مضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس ( ) SEمم كشض الىلذ() M1
كالكت ( ) M1مم () M2
كالكت ( ) M1مم () M3
كالكت اللشض الىلذي الىلي ( ) M1مم () GDP
كالكت اللشض الىلذي الىلي ( ) M2مم () GDP
كالكت اللشض الىلذي الىلي ( ) TMSمم () GDP
* كذد اإلاشاهذاث 217
* البُاهاث ال شهشٍت مً (  8112الى ) 8112
* الفتراث الضمىُت t-1
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ًـهش مً الجذوٌ ( , )2ومً خالٌ ملاسهت كُمت ()F
اإلادعىبت و كىذ اإلاعخىي اإلالىىٍت ( , )2%فان ملـم
اإلاخغحراث اإلاعخللت في اإلا عخىٍاث اإلاخخلفت راث كالكت
ظببُت باججاهحن مم كشض الىلذ بمفهىم ( )M1مً حهت
ومم الىاجج اإلادلي الاحمالي ( )GDPمً حهت اخشي وىهه كُم
( )Fاإلادعىبت اهبر مً كُمتها الجذولُت إلالـم اإلاخغحراث
اإلابدىزت  .وهزا ًذٌ كلى كىة و ملىىٍت اللالكت بحن
اإلاخغحراث اإلاعخللت و اإلاخغحراث الخابلت ,ان هزه الىخائج
جخفم مم الفشطُت البذًلت للبدث التي جلش بىحىد كالكت
ظببُت بحن مخغحراث مىطىق الذساظت ,وهزه الىخائج ًبذو
اظاط كىي و مىؼلي لخلذًش الىمىرج .
 .4جلدًس الىماذج اللياطيت ( Econometrics Model
)Estimation
اصبذ مً الىاضح ان هلؼت ألاظاط في ول البدىر
الخؼبُلُت هي اللالكت اإلافترطت بحن مخغحر ملخمذ ومخغحراث
معخللت  .وَعخخذم الىمىرج اللُاط الاكخصادي لخفعحر
ظلىن حضء مً مجخمم ًدخىي كلى ألاكل مخغحرا معخلال
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اختباز F

حجم العالكت

4.2533
5.3885
6.4002
6.1841
2.5828
5.0999
4.5286
4.48079
5.3858
5.2669

حُذة و ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت
حُذة و ملب ىلت

واخذا ال ٌعاوي صفشا (بوجلسي زاو وزوحس ليروى ميلس
 )041 :0991،وجدىم اللالكت بحن اإلاخغحراث الاكخصادًت
بلذد مً الصُغ التي حعخخذم الاكخصاد اللُاس ي الخؼبُلي
وألابدار الاخصائُت اشهشها خالُا هي( ARDL and Least
 ,)Squareوفُما ًخللم بهزه الذساظت كامذ بخدعحن صُغت
الخىصُف وفلا إلاا حشترػه الىـشٍت والخدىٌ الى الصُغت
(اللىغاسجمُت اإلاضدوحت) لخدلُم اإلالىىٍت الاخصائُت
والا كخصادًت واللُاظُت والتي حلخبر مً أهثر الذواٌ مالئمت
للبُاهاث اإلاخىفشة وحلؼُىا هخائج أهثردكت وأهثر واكلُت مم
اإلاىؼم الاكخصادي مً خُث(حجم وكُمت واشاسة)للمللماث
اإلالذسة ,وخالُت مً اإلاشاول اللُاظُت .مً أحل جىطُذ
هزه اإلاللماث اإلالذسة الخاصت بمىطىق البدث وعخلشض
اللُم الىاسدة في الجذوٌ (:)2
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الجذوٌ ( )2هتائج جلدًس املعلماث امللدزة باطتخدام الىماذج اللياطيت ()ARDL and Least Square

Value and Erorr
Standard Error
0.5087
0.0538
0.0492
0.1064
0.1045
0.0946
0.0788
0.0652
0.0069
Standard Error
0.3878
0.0394
0.0306
0.0891
0.0899
0.0030
0.1059
0.0571
0.0054
Standard Error
0.0336
0.0037
0.0040
0.0059
0.0026
0.0002
0.0043
0.0147
0.0003
Standard Error
0.1144
0.1140
0.1221
0.1175

T-Ratio
3.4569
16.1589
15.6760
-3.4859
2.2654
-1.6832
2.4641
-2.2027
-3.9595
T-Ratio
-2.7171
19.4181
6.1056
-3.7069
4.0795
1.8980
2.5233
0.5399
-2.2858
T-Ratio
4.6399
173.5348
3.4349
0.3844
-0.3570
-2.5415
0.1760
-18.1334
1.3430
T-Ratio
7.0733
7.3143
7.2883
7.2572

p.value
][0.0007
][0.0000
][0.0000
][0.0007
][0.0251
][0.0007
][0.0150
][0.0293
][0.0001
p.value
][0.0075
][0.0000
][0.0000
][0.0003
][0.0001
][0.0599
][0.0128
][0.5902
][0.0239
p.value
][0.0000
][0.0000
][0.0000
][07012
][0.7216
][0.0545
][0.0128
][0.0000
][0.1814
p.value
][0.0000
][0.0000
][0.0000
][0.0000

الوصذر  :هي اعذاد الباحثُي اعخوادا علً براهح E-views 9

Coefficient
1.7587
0.8691
0.7705
- 0.3708
+ 0.2365
- 0.0932
0.1941
- 0.1437
- 0.0276
Coefficient
- 1.0538
0.7657
0.1868
- 0.3302
+ 0.3667
0.0058
0.2671
0.0308
- 0.0123
Coefficient
0.1560
0.6436
0.0136
0.0023
- 0.0009
0.0005
0.8606
- 0.2669
0.0005
Coefficient
0.8093
0.8344
0.8897
Page 215
0.8528

Regressors
عسض الىلد( )M1املتغير التابع
Constant
( )M0الىلذ الاظاط
( )MMLاإلاظاكف الىلذي
( )ERظلش الصشف الخالت الاولى
( )ERظلش الصشف الخالت الثاهُت
( )rظلش الفائذة
( )CIاللملت اإلاصذسة(الاصذاس الىلذي)
( )COBكمالث خاسج البىىن
( )SEمضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس
عسض الىلد( )M2املتغير التابع
Constant
( )M1كشض الىلذ باإلالنى الظُم
( )MMLمظاكف الىلذي
( )ERظلش الصشف الخالت الاولى
( )ERظلش الصشف الخالت الثاهُت
( )rظلش الفائذة
( )CIاللملت اإلاصذسة(الاصذاس الىلذي)
( )COBكمالث خاسج البىىن
( )SEمضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس
عسض الىلد( )M3املتغير التابع
Constant
( )M2كشض الىلذ باإلالنى الىاظم
( )M1كشض الىلذ باإلالنى الظُم
( )MMLمظاكف الىلذي
( )ERظلش الصشف الخالت الاولى
( )rظلش الفائذة
( )CIاللملت اإلاصذسة(الاصذاس الىلذي)
( )COBكمالث خاسج البىىن
( )SEمضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس
الىاجج املحلي الاحمالي ( )GDPاملتغير التابع
( )M1كشض الىلذ باإلالنى الظُم
( )M2كشض الىلذ باإلالنى الىاظم
( )M3كشض الىلذ باإلالنى الاوظم
( )TMاللشض الىلذي الىلي
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ًتبين مً الجدوٌ ( )5ان :
 .1ب الشغم مً اخخالف جأزحر مدذداث كشض الىلذ  ,الا ان
وافت اإلاخغحراث الذاخلت في الىمىرج لها كالكت كىٍت و
ملىىٍت مم ( )M1و بذاللت ئخصائُت اكل مً كُمت P-Value
( .)0.05فان ول مً (الاظاط الىلذي  ,اإلاظاكف الىلذي و
اللملت اإلاصذسة) جشجبؽ بلالكاث ػشدًت مم كشض الىلذ
باإلالنى الظُم ( , )M1بِىما ول مً (ظلش الفائذة ,كمالث
خاسج بىىن  ,ومضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس) جشجبؽ
بلالكت كىعُت مم ( ,)M1هزه الىخائج جخفم مم الىـشٍت
الىلذًت و الى ـشٍاث الاكخصادًت و هىزا جخفم مم جىكلاجىا
بخصىص واكم الاكخصاد اللشاقي  .في خحن دوس اظلاس
الصشف كلى (ً ) M1دعم باججاهحن (الاًجابي و ظلبي)  ,و
ظبب رلً كذ حلىد الى اخخالف ميىهاث كشض الىلذ و
دسحت و اججاه جأزشها باظلاس الصشف .
 . 8أن ول مً (كشض الىلذ باإلالنى الظُم  ,اإلاظاكف
الىلذي  ,اللملت اإلاصذسة و ظلش الفائذة) لها جازحر اًجابي
كلى كشض الىلذ باإلالنى الىاظم ( , )M2وان لعلش الفائذة
جازحر اًجابي كلى كشض الىلذ باإلالنى الىاظم ورلً بعبب
وحىد الىدائم الاحلت طمً ميىهاث كشض الىلذ باإلالنى
الىاظم ( ,)M2و ان غالبُت اإلاخغحراث الذاخلت في الىمىرج
( )M2لها ملىىٍت و بذاللت ئخصائُت اكل مً كُمت P-Value
( )0.05و بزلً جىحذ كالكت اسجباػُت كىٍت بحن غالبُت
اإلاخغحراث اإلاعخللت مم ( . )M2كلى الشغم مً اخخالف حجم
و جازحر هزه اإلاخغحراث .هزه الىخائج جخفم مم الىـشٍت الىلذًت
و الىـشٍاث الاكخصادًت و هىزا جخفم مم جىكلاجىا
بخصىص واكم الاكخصاد اللشاقي .
 . 3ان ول اإلاخغحراث الذاخلت في الىمىرج ( )M3لها كالكت
ملىىٍت و بذاللت ئخصائُت اكل مً كُمت  )0.05( P-Valueو
بزلً جىحذ كالك اث اسجباػُت كىٍت بحن ول مً اإلاخغحراث
اإلاعخللت مم ( .)M3الا ان ول مً ( , M2 , M1اإلاظاكف
الىلذي و اللملت اإلاصذسة ,ظلش الفائذة و مضاد البىً
اإلاشهضي مً الذوالس ) لها جازحراث اًجابُت كلى كشض الىلذ
باإلالنى الاوظم ( , )M3بِىما (كمالث خاسج بىىن) جإزش ظلبا
كلى ( .)M3و هزه الىخائج جخفم مم الىـشٍت الىلذًت
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الاكخص ادًت و هىزا جخفم مم جىكلاجىا بخصىص واكم
الاكخصاد اللشاقي .
 . 4هىان كالكت ملىىٍت كىٍت بحن اللشض الىلذي الىلي
( (TMو الىاجج اإلادلي الاحمالي ( )GDPلىً هزه اللالكت
جخخلف باخخالف هىق كشض الىلذ  ,أي أن صٍادة كشض
الىلذ باإلالنى الظُم ( )M1بملذاس(ً )% 1ضٍذ مً الىاجج
اإلادلي الاحمالي( )GDPبملذاس ( , )٪0.80بِىما صٍادة كشض
الىلذ باإلالنى الىاظم (ً )M2ضٍذ مً ( )GDPبيعبت
( , )%0.83في خحن جازحر صٍادة كشض الىلذ باإلالنى الاوظم
(ً )M3ضٍذ مً ) (GDPبيعبت ( .)٪0.88وجفعش الىخائج بأن
كشض الىلذ باإلالنى الاوظم ( )M3لها جازحراث أهبر باإلالاسهت
مم ول مً ( )M2 , M1وهزه الىخائج جخفم مم الىـشٍاث
الاكخصادًت وهزلً ان هزه الىخائج جخفم مم فشطُت
البدث مً أن كشض الىلذ في اللشاق لها جأزحراث اًجابُت و
ملىىٍت في صٍادة الىمى الاكخصادي (الىاجج اإلادلي الاحمالي
باالظلاس الجاسٍت) .
التشخيصيت

ملصداكيت

هماذج

 .5الاختبازاث
( )Diagnostic tests
لخيىن جلذًش مللماث الىمىرج أهثر دكت وَلخمذ كليها
صىاق اللشاس  ,وهزلً ًمىً ان حعخخذم الىمارج اإلالذسة
للخيبإ  ,اظخخذم له هزا البدث كذة اخخباساث حشخُصُت
بما في رلً اخخباساث (اإلاشاول اللُاظُت  , F-test ,ملامل
الخدذًذ  ,)Adjusted R2 , R2والجذوٌ (ً )6بحن كُم و
الذاللت اإلالىىٍت لبلع هزه الاخخباساث .
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Diagnostic Test for M1
Test statistics:
R-Squared
Adjusted R2
Test statistics:
R-Squared
Adjusted R2
R-Squared
Adjusted R2
R-Squared
Adjusted R2
R-Squared
Adjusted R2

Ramsey RESET Test
Serial Correlation Test
Normality Test

) هتائج الاختبازاث التشخيصيت للىماذج امللدزة6( ٌالجدو
هموذج عسض الىلد باملعنى الضيم
Value
Test statistics:
Value
املشاول اللياطيت
ٌملىىي و ملبى
0.9996
F- statistic
16454 [0.000]
0.9995
DW-statistic
1.85
الًىحذ
 هموذج عسض الىلد باملعنى الواطعDiagnostic Test for M2
Value
Test statistics:
Value
املشاول اللياطيت
ٌملىىي و ملبى
0.9997
F- statistic
19525[0.000]
0.9996
DW-statistic
1.87
الًىحذ
 هموذج عسض الىلد باملعنى الاوطعDiagnostic Test for M3
ٌملىىي و ملبى
0.9998
F- statistic
62232[0.000]
0.9997
DW-statistic
1.83
الًىحذ
 هموذج الىاجج املحلي الاحماليDiagnostic Test for GDP for period ( 2004 -2018)
ٌملىىي و ملبى
0.8144
F- statistic
[0.000]
0.7989
DW-statistic
2.07
الًىحذ
 هموذج الىاجج املحلي الاحماليDiagnostic Test for GDP for period ( 1991-2018)
ملىىي
0.7449
F- statistic
[0.000]
0.7279
DW-statistic
1.20
ًىحذ
 العسض الىلدي الىلي و الىمو الاكتصاديCheck for Econometrics Problems
الجىحذProbability (0.9614)
)الجىحذ
2626Probability (0.
Heteroskedasticity Test
مشيلت
مشيلت
)الجىحذ
2212Probability (0.
Multicollinarity Test
الجىحذ مشيلتNumber (1)
مشيلت
الجىحذProbability (0.1090)
Auto correlation Test
خُادًت جازحرNumber (1.69)
مشيلت
Notes: t-value and p-value for diagnostic test denote Significant at 1%, 5% and 10% respectively.
E-views 9  مً اعداد الباحثين اعتمادا على بسامج: املصدز
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الجذوٌ (ً )6بحن ان ملامل الخدذًذ لللشض الىلذ (M1 ,
) M2 , M3جبلغ )  (R2=0.99وهزا ٌلني ان اإلاخغحراث
اإلاعخللت جفعش خىالي ) (%99مً الخغحراث الخاصلت في
اإلاخغحر الخابم (كشض الىلذ) ,وبما ان كُمت ) (Fو بذاللت
ئخصائُت ( )0.000وهي اكل مً كُمت  )0.05( P-Valueلزا
هشفع فشطُت اللذم التي جلش باولذام اللالكت بحن
اإلاخغحراث اإلاعخللت و اإلاخغحر الخابم .وٍظاف الى رلً ,فان
حجم واشاسة اإلاللماث اإلالذسة مخؼابلت مم الىـشٍت
الاكخصادًت ولِغ هىان اي دلُل كلى وحىد اإلاشاول
اللُاظُت الجذًشة بالزهش .و هما ان في الجذوٌ هفعه هجذ
ان ملامل الخدذًذ للىاجج اإلادلي الاحمالي ) (GDPجبلغ
) (R2=0.81وهزا ٌلني ان اإلاخغحراث اإلاعخللت ًفعش خىالي
) (% 81مً الخغحراث الخاصلت في اإلاخغحر الخابم ( ,)GDPوبما
ان كُمت ) (Fو بذاللت ئخصائُت ( )0.000وهي اكل مً كُمت
 )0.05( P-Valueلزا هشفع فشطُت اللذم التي جلش باولذام
اللالكت بحن اإلاخغحراث اإلاعخللت و اإلاخغحر الخابم.
ووعخيخج مما ظبم احخُاص الىمارج ول الاخخباساث
الاخصائُت ( )R8 , S.E , F , tوهي خالُت مً اإلاشاول
اللُاظُت الاظاظُت ( واالسجباغ الزاحي  ,الخلذد الخؼي ,
كذم ججاوغ الخباًً  ,الدشخُص) وجخؼابم مم اإلاىؼم
الاكخصادي ,ورلً دلُل كلى خعً اظخخذامها الىمارج.
الاطتيتاحاث و امللترحاث
اوال  :الاطتيتاحاث :
في طىء ماظبم مً كشض و جدلُل وعخيخج ماًلي :
 .1ان وافت اإلاخغحراث الذاخلت في الىمىرج راث كالكت
جياملُت مشترهت و كالكت ظببُت مم بلظها البلع في
معخىي اإلالىىٍت ( , % 2 , %1او , )% 11الا ان جأزحر و حجم
اللالكت بحن هزه اإلاخغحراث جخخلف مً مخغحر ألخش ,وبهزا
جشفع فشطُت اللذم التي حشحر الى كذم وحىد كالكت
اكخصادًت كُاظُت ملىىٍت بحن اإلاخغحراث الذاخلت في
الىمىرج .
 . 8ان ول مً (الاظاط الىلذي  ,اإلاظاكف الىلذي و
اللملت اإلاصذسة ,اظلاس الصشف ,ظلش الفائذة ,كمالث
خاسج بىىن  ,ومضاد البىً اإلاشهضي مً الذوالس) مً
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اإلادذداث الشئِعت للشض الىلذ  ,الا ان البلع منها باججاه
صٍادة كشض الىلذ (جازحرا اًجابا  )+و البلع الاخش باججاه
هلصان كشض الىلذ (جازحرا ظلبا  , )-وهزلً مم وحىد
اخخالف في حجم الخأزحر ليل مً اإلاخغحراث  ,هدُجت ال ـشوف
الاكخصادًت و العُاظُت و الامىُت العائذة في اللشاق .
 .2أؿهشث ول مً ( ( M3 , M2 , M1ان لها جأزحر اًجابي و
ملىىي كلى الىاجج اإلادلي الاحمالي ( , )GDPكلى الشغم مً
اخخالف هزا الخأزحر مً هىق الى اخش مً كشض الىلذ  .هجذ
ان ملامل الخدذًذ للىاجج اإلادلي الاحمالي ) (GDPللفترة
( )8112- 8112جبلغ )  (R2=0.81وهزا ٌلني ان اإلاخغحراث
اإلاعخللت جفعش خىالي ) (%81مً الخغحراث الخاصلت في
اإلاخغحر الخابم ( .)GDPأن صٍادة كشض الىلذ ب اإلالنى الظُم
( )M1بملذاس واخذ في اإلائت( )% 1جضٍذ مً الىاجج اإلادلي
الاحمالي( )GDPبملذاس ( , )% 80بِىما صٍادة كشض الىلذ
باإلالنى الىاظم (ً )M2ضٍذ مً ( )GDPبيعبت ( ,)% 0.83في
خحن جأزحر صٍادة كشض الىلذ باإلالنى الاوظم ( )M3جضٍذ
) (GDPبيعبت ( .)٪0.88جفعش هزه الىخائج ان كشض الىلذ
باإلالنى الاوظم ( )M3لها جأزحراث اهبر ملاسهت مم ول مً
( )M2 , M1هزه الىخائج جخفم مم اإلاذسظت الىلىدًت
وجدذًذا في ألاحل اللصحر .و ان هزه الىخائج جخفم مم
الفشطُت الاولى للبدث مً أن للشض الىلذ في اللشاق لها
جأزحراث اًجابُت و ملىىٍت في صٍادة الىمى الاكخصادي (الىاجج
اإلادلي الاحمالي) .
ثاهيا  :امللترحاث :
في طىء ماظبم مً الاظخيخاحاث مً اإلامىً أن ًخم اكتراح
ألاحي:
 . 1طشوسة كُام البىً اإلاشهضي بالخيعُم بحن مدذداث
اللشض الىلذي و مخؼلباث الىمى الاكخصادي فظال كً
جلشٍب الفىاسق غحر اإلاشغىبت بحن ملذٌ الىمى لللشض
الىلذي و ملذٌ الىمى للىاجج اإلادلي الاحمالي(او طشوسة سبؽ
صٍادة همى اإلالشوض الىلذي بىمى الىاجج اإلادلي الاحمالي)
وٍخم رلً مً خالٌ دكم الاظخلشاس في كشض الىلذ و الؼلب
كلُه اطافت الى جىحُه كشض الىلذ هدى الاوشؼت الاهخاحُت
و الاظدثماسٍت .
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 . 8طشوسة كُام البىً اإلاشهضي بىطم خؼت حُذة و مذسوظت
للخىفُم بحن معخىي الاصذاس الىلذي و الاخخُاحاث اإلادلُت
مً كشض الىلذ ,واًجاد الخيعُم اليافي و الاًجابي بحن
مدذداث كشض الىلذ خصىصا فُما ًخللم باظلاس الصشف
و اظلاس الفائذة  ,الظتهذاف اظخلشاس اإلاإششاث الاكخصادًت
اليلُت خاصت الاظخلشاس الىلذي ,مً شأن جدلُم الىمى
الاكخصادي .
ي
 . 2طشوسة كُام البىً اإلاشهض باالدواسالخُىٍت إلاىاهبت جؼىس
اليشاغ الاكخصادي بما ًدىاظب مم الـشوف الاكخصادًت و
اإلاالُت في اللشاق وبىاء هـام الىترووي هفىء للمشاكبت
اإلاعخمشة كلى الخذاوٌ الىلذي وباالخص كلى كملُاث مضاد
اللملت بما ًدلم اظخلشاس اظلاس الصشف لللملت اإلادلُت و
بالخالي جدشًٍ عجلت الىمى الخجاسي و الاكخصادي .
 . 2طشوسة الخلاون و الخيعُم و اللمل اإلاشترن بحن الىً
اإلاشهضي و حمُم البىىن و اإلاإظ عاث اإلالىُت بالعُاظاث
الىلذًت و اإلاالُت ظىاء واهذ طمً كمل اللؼاق اللام او
اللؼاق الخاص ,وفي الىكذ هفعه حشجُم اظخخذام
الاهىاق الاخشي مً الىلىد( الىلىد الالىتروهُت) و اللمل كلى
جللُص حجم الاهخىاص كً ػشٍم جىحُه الامىاٌ اللاػلت الى
اللىىاث الاظدثماسٍت ظىاء واهذ بصىسة مباششة او غحر
مباششة .
املصادز
 .1الذلُمي ,كىض فاطل اظماكُل ( : )1929الىلىد و
البىىن ,الجضء الاوٌ  ,ولُت الاداسة والاكخصاد,
حاملت بغذاد  ,وصاسة الخللُم اللالي و البدث الللمي,
بغذاد .
 .8الذلُمي ,كىض فاطل اظماكُل ( : )1929الىلىد و
البىىن ,الجضء الثاوي  ,ولُت الاداسة والاكخصاد,
حاملت بغذاد  ,وصاسة الخللُم اللالي و البدث الللمي,
بغذاد .
 .2الذوسي و العامشائي ,صهشٍا و ٌعشي ( : )8116البىىن
اإلاشهضٍت و العُاظاث الىلذًت  ,الؼبلت اللشبُت ,داس
الُاصوسي الللمُت لليشش و الخىصَم  ,كمان .
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الهُتي ,اخمذ خعحن كلى ( : )8112اكخصادًاث
الىلىد و اإلاصاسف  ,داس ابً الازحر للؼباكت و اليشش,
اإلاىصل .
الخعىاوي  ,هشٍم مهذي ( : )8111مباديء كلم
الاكخصاد ,جىصَم اإلاىخبت اللاهىهُت ,بغذاد .
الؼاهش و أبى مغلي ,اظمهان و كامش (: )8111
مداطشاث في الاكخصاد الىلي  ,الؼبلت الاولى  ,داس
ًافا لليشش و الخىصَم  ,كمان .
الىاكت ,اخمذ أبى الفخىح ( :)1992هـشٍت الىلىد
والبىىن وألاظىاق اإلاالُت ,مإظعت شباب الجاملت,
ؤلاظىىذسٍت .
الىجفي,ظالم جىفُم ( :)8111اظاظُاث كلم
الاكخصاد  ,الذاس الذولُت لإلظدثماساث الثلافُت ,
مصش .
الشفاعي و باللشبي ,غالب كىض الشفاعي و
كبذالخفُف ( : )8118اكخصادًاث الىلىد و
البىىن(الاظاظُاث) ,الجضء الاوٌ  ,الؼبلت الاولى
,داس وائل لليشش و الخىصَم ,كمان .
الشافعي  ,مدمذ صوي ( : )1991ملذمت في الىلىد و
البىىن ,داس النهظت اللشبُت  ,اللاهشة .
بىجلشي ساو وسوحش لحروي مُلش( :)1991اللُاط
الاكخصادي الخؼبُلي  :جشحمت أمىسي هادي واؿم
وظلُذ كلى هادي ,وصاسة الخللُم اللالي والبدث
الللمي ,بغذاد .
حُمغ حىاسجُني و سٍجاسداظتروب( : )1999الاكخصاد
الىلي (الاخخُاس اللام و الخاص) :جشحمت د.كبذالفخاح
كبذالشخمت و د.كبذاللـُم مدمذ ,الجضء الثاوي ,داس
اإلاشٍخ لليشش,الشٍاض.
هىذي ,مىحر ئبشاهُم (: )8111ئداسة البىىن الخجاسٍت
(مذخل اجخار اللشاساث) ,اإلاىخب اللشبي الخذًث,
ؤلاظىىذسٍت.
خذاد و هزلىٌ  ,اهشم و مشهىس( : )8112الىلىد و
اإلاصاسف (مذخل جدلُلي و هـشي),الؼبلت الاولى ,
داسوائل لليشش,كمان .
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خعحن و ظلُذ ,مجُذ كلي و كفاف كبذالجباس
( :)8112ملذمت في الخدلُل الاكخصادي الىلي
,الؼبلت الاولى ,داس وائل لليشش و الخىصَم ,كمان .
ًديى ,وداد ًىوغ ( :)8111الىـشٍت الىلذًت
(الىـشٍاث – اإلاإظعاث  ,العُاظاث),وصاسة الخللُم
اللالي و البدث الللمي  ,الجاملت اإلاعدىصشٍت ,
اللشاق .
كىض هللا ,كبذالعالم ( :)8112مباديء الاكخصاد
العُاس ي ,الؼبلت الاولى ,داس النهظت اللشبُت
,اللاهشة .
كِس ى ,مىس ى ادم ( : )1992آزاس الخغحراث في كُمت
الىلىد وهُفُت ملالجتها في الاكخصاد ؤلاظالمي,
مجمىكه دلت البرهت ,حذة .
كلي ,كبذ اإلاىلم العُذ ( : )1926اكخصادًاث الىلىد
و اإلاصاسف في الىـم الشاظمالُت و الاشتراهُت و
الاكؼاس الىامُت مم اشاسة خاصت لللشاق ,الجضء
الاوٌ  ,الؼبلت الثاهُت,وصاسة الخللُم اللالي و البدث
الللمي  ,الجاملت اإلاعدىصشٍت.
كمش ,خعحن ( :)1922الخدلُل الىلي  ,داس الششوق
,حذة .
صلش ,اخمذ صلش( : )1922الىـشٍت الاكخصادًت
اليلُت  ,الؼبلت الثاهُت ,ووالت اإلاؼبىكاث  ,اليىٍذ .
خلُل ,ظامي ( :) 1928الىـشٍاث والعُاظاث اإلاالُت
والىلذًت,ششهت واؿمت لليشش والخىصَم ,اليىٍذ .
خلُل ,ظامي ( : ) 1929الىلىد و البىىن ,الىخاب
الاوٌ ,مإظعت الىمُل للخىصَم والاكالن و اليشش
,اليىٍذ .
معلىدة و مشصوق  ,كلى و ًىظف ( : )8116ازش حغحراث
ظلش الصشف كلى الخطخم (دساظت كُاظُت لخالت
الجضائش) ,سظالت ماحعخحر  ,ولُت الللىم الاكخصادًت
والللىم الخجاسٍت وكلىم الدعُحر  ,حاملت الذهخىس
الؼاهش مىالي ظلُذة  ,الجضائش(https://pmb.univ-.
)saida.dz/busegopac/doc_num.php
اظماكُل و فاػغ ,مُثم للُبي و مىاٌ كلي (: )8112
ازش مضاد اللملت الاحىبُت في الاخخُاػاث الاحىبُت في

Page 220

. 86

. 82

. 82

. 89

. 21

. 21

. 28

. 22

. 22

اللشاق للمذة ( , )8112 – 8112اإلاجلت اللشاكُت
للللىم الاكخصادًت  ,الجاملت اإلاعدىصشٍت ,اللذد
(. )22
الشىشي  ,كبذ اللـُم (: )8112أزش ظلش الصشف كلى
الخطخم الىلذي في اللشاق للمذة()8111- 1991
)دساظت كُاظُت(  ,مجلت اللادظُت للللىم الاداسٍت و
الاكخصادًت ,اإلاجلذ ( , )12اللذد (.)2
الخضسجي ,زشٍا ( :) 8111العُاظت الىلذًت في اللشاق
بحن جشاهماث اإلااض ي و جدذًاث الخاطش ,مجلت ولُت
بغذاد للللىم الاكخصادًت الجاملت ,اللذد (.)82
بىَللىب و بىَللىب ,كبذالىشٍم و بشاهُم بىَللىب
( :) 8112ازش العُاظت الىلذًت كلى الىمى الاكخصادي
دساظت كُاظُت لخالت الجضائش( ,)8112 – 1991مجلت
باخث  ,اللذد (.)12
خعحن ,هىذسًٍ خعً ( : )8112جؼىس كشض الىلذ
في اللشاق للمذة ( ,) 8119 – 8111مجلت ولُت بغذاد
للللىم الاكخصادًت الجاملت ,اللذد (.)21
خعحن ,كُادة ظلُذ ( :) 8112ازش جدشٍش ظلش الفائذة
في العُاظت الىلذًت للبىً اإلاشهضي اللشاقي  ,مجلت
الاداسة و الاكخصاد  ,حاملت اإلاعدىصشٍت  ,اللذد
(. )112
ولىم ,كبذاللضٍض ( :) 8112مدذداث الىمى
الاكخصادي في الجضائش كلى اإلاذي الؼىٍل للفترة مابحن
( ,) 8112 – 1921مجلت الباخث  ,اللذد (.) 12
كبذالجباس ,هاوي كبذالجباس ( :)8116الخذاخل بحن
العُاظخحن الىلذًت و اإلاالُت و اهمُت الخيعُم بُنهما
مم اشاسة خاصت الى اللشاق ,مجلت الذهاهحر  ,اللذد
(. )9
كبذالخظش واخشون  ,خىان و كبذالخعحن حلُل
الغالبي و شُماء سشُذ ( :)8112دساظت جلىٍمُت
لعُاظت ظلش الصشف ألاحىبي في اللشاق ,اإلاجلت
اللشاكُت للللىم الاداسٍت ,اللذد (. )81
فشخان و ابشاهُم ,ظلذون خعحن و زابذ خلُل
(: )8112الاظخلشاس الىلذي وأزشه في الىمى الاكخصادي
في كذد مً الذوٌ الىامُت إلاذة (,)8111 – 1991
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World Bank, World Development Indicators . 29
(2013). www.worldbank.org.
.Brida, J. G.,Pereyra, J. S., Pulina, M., & Such 1 . 21
Devesa, M. J. (2013). Causality between
Tourism and Long-term Economic Growth: a
Critical Review of the Econometric Literature:
une révision criti que de la littérature
économétrique.Innovar, 23(47), 53-64.
.Risso, W. A., Barquet, A., & Brida, J. G. (2010). 8 . 21
Causality between economic growth and
tourism expansion: empirical evidence from
Trentino-Alto Adige.Tourismos: An International
Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), 8798.

,مجلت حاملت هشوىن للللىم الاداسٍت والاكخصادًت
.)8(  اللذد,) 2 (اإلاجلذ
, دائشة الاخصاء و الابدار,البىً اإلاشهضي اللشاقي
www.cbiraq.org 8112,اليششة الاخصائُت العىىٍت
الخلشٍش العُاظت الىلذًت للبىً اإلاشهضي
, اإلاذًشٍت اللامت لإلخصاء وألابدار, )8112(اللشاقي
. كعم الاكخصاد الىلي والعُاظت الىلذًت
ص
اليششاث العىىٍت للبىً اإلاشهضي اللشاقي و و اسة
 الجهاص اإلاشهضي لالخصاء و جىىىلىحُا, الخخؼُؽ
 اإلاجمىكاث,  مذًشٍت الخعاباث اللىمُت, اإلاللىماث
.)8111- 1991( الاخصائُت العىىٍت
 الجهاص اإلاشهضي لألخصاء و, وصاسة الخخؼُؽ اللشاكُت
,  مذًشٍت الخعاباث اللىمُت, جىىىلىحُا اإلاللىماث
.8112
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الدذوي ( )1عرض الٌمذ والٌوى االلخصادٌ و هحذداحه للوذة ()2018 – 1991
الوذة السهٌُت الوخغُراث/
الٌاحح الوحلٍ االخوالٍ
بالذوالر )(GDP
االساش الٌمذٌ
)(M0
عرض الٌمذ بالوعًٌ الضُك
)(M1
عرض الٌمذ بالوعًٌ الىاسع
)(M2
عرض الٌمذ بالوعًٌ االوسع
)(M3
)(MMLالوضاعف الٌمذٌ
)(ERاسعار الصرف
اسعار الفائذة لذي البٌه
) rالخدارٌ(
)(CIالعولت الوصذرة
عوالث خارج البٌىن
)(COB
هساد البٌه الوروسٌ هي
)(SEالذوالر

الوخغُراث /الوذة السهٌُت
الٌاحح الوحلٍ االخوالٍ
) (GDPبالذوالر
العرض الٌمذٌ الىلٍ
)(TMS
هعذي الٌوى السٌىٌ للٌاحح
الوحلٍ االخوالٍ
هعذي الٌوى السٌىٌ لٌاحح
للعرض الٌمذٌ الىلٍ

2006-2004
(الوخىسط)

2009-2007
(الوخىسط)

2012-2010
(الوخىسط)

2015-2013
(الوخىسط)

2018-2016
(الوخىسط)

42465

110703

175458

168620

171918

12781285

33409365

52928619

65987134

58988846

12335937

29070377

59317763

70652946

70220381

16006000

35771223

69343466

87000933

88232855

25087294

53937850

97084532

122308367

115705701

1.09
1467

0.92
1217

1.18
1204

1.33
1229

1.48
1257

14.70

18.52

13.94

13.11

12.06

9128538

18626305

30182346

40401901

43481330

8112634

16425532

26239828

35490203

39772673

728.75

2106.69

3469.89

4167.09

3279.31

1996-1991
(الوخىسط)

2002-1997
(الوخىسط)

2008-2003
(الوخىسط)

2014-2009
(الوخىسط)

2018-2015
(الوخىسط)

10111

17048

62737

160709

174492

343247

1795751

16948752

60296161

69019839

للوذة ()2018 – 1991
76.77 %
للوذة ()2018 – 1991
188.85 %

للوذة ()2018 – 2004
32.27 %
للوذة ()2018 – 2004
38.69 %

هالحظت  :البُاث الشهرَت هٍ فمط لغاَت حخً الشهر الرابع هي السٌت ( ، )2018اها الٌاحح الوحلٍ االخوالٍ فهى لغاَت السٌت ( ، )2017و اى سعر الفائذة فمط
لشهر دَسوبر هي السٌت ()2004
الوصذر :
 . 1وزارة الخخطُط العرالُت  ،الدهاز الوروسٌ لألحصاء و حىٌىلىخُا الوعلىهاث  ،هذَرَت الحساباث المىهُت .2018 ،
 .2البٌه الوروسٌ العرالٍ ،دائرة االحصاء و االبحاد ،الٌشرة االحصائُت السٌىَت www.cbiraq.org 2018 ،
 .3حمرَر السُاست الٌمذَت للبٌه الوروسٌ العرالٍ لعام  ، 2014الوذَرَت العاهت لالحصاء و االبحاد .
 . 4الٌشراث السٌىَت للبٌه الوروسٌ العرالٍ و وزارة الخخطُط  ،الدهاز الوروسٌ لالحصاء و حىٌىلىخُا الوعلىهاث  ،هذَرَت الحساباث المىهُت  ،الودوىعاث
االحصائُت السٌىَت (.)2010 - 1991
 .5غفراى حاحن علىاى الدبىرٌ( :)2013حمذَر حدن االهىاي غُر الوشروعت والوخذاولت فٍ االلخصاد العرالٍ للوذة ( ،)2010 – 1991هدلت حىرَج للعلىم
االدارَت و االلخصادَت  ،ولُت االدارة و االلخصاد  ،خاهعت حىرَج ،الودلذ ( ، )10العذد (. 181- 180 :)30
.6علٍ عبذالهادٌ سالن ً :حى اسخراحُدُت فعالت للخٌوُت االلخصادَت فٍ العراق  ،هدلت خاهعت االًبار للعلىم االلخصادَت و االدارَت  ،الودلذ  ، 4العذد 2012 ، 9
. 49:
. World Bank, World Development Indicators (2013). www.worldbank.org.7
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